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Min vårdplan Tjock- och ändtarmscancer                                Behandling 

Behandling av ändtarmscancer 

De typer av behandling som kan bli aktuella vid ändtarmscancer är strålbehandling, operation 

eller cytostatika. 

Strålbehandling 

Vid ändtarmscancer är det vanligt att du får strålbehandling mot tumören innan operation. 

Strålbehandling används för att få tumören att krympa och för att förebygga återfall. Strålningen 

ges mot ett begränsat område på kroppen, precis där cancertumören finns. 

Operation 

Oftast opererar man endast bort den del av tarmen där tumören sitter. Vid operation av 

ändtarmstumörer kan man ofta göra en koppling mellan tjocktarmen och ändtarmsöppningen. 

Du får då nästan alltid en tillfällig stomi medan denna koppling läker. Stomi är en tarmöppning 

på magen där avföringen leds ut till en påse. I vissa fall sitter tumören så nära ändtarmsöppningen 

att hela ändtarmen och ändtarmsöppningen måste opereras bort. Du får då en permanent stomi. 

► Du får mer information om Stomi om det är aktuellt för dig. 

Cytostatika 

I vissa fall av tarmcancer är det aktuellt med behandling med cytostatika. Cytostatika är ett 

samlingsnamn för en grupp läkemedel som är vanliga vid behandling av cancer. Om du redan 

från början har en spridd eller avancerad cancersjukdom börjar man ibland med 

cytostatikabehandling. Cytostatika ges för att krympa tumören och därmed förbättra 

förutsättningarna för att senare kunna operera bort den. 

När man har opererat bort tumören undersöks den borttagna tarmdelen i mikroskop. Om man 

då ser att tumören växer på ett sätt som ger ökad risk att tumören kan sprida sig, kan behandling 

med cytostatika bli aktuell efter operationen. Cytostatika ges då för att minska risken för att 

sjukdomen kommer tillbaka. 

Om tumören inte går att operera bort kan cytostatika ges som enda behandling för att lindra 

symtom och bromsa tillväxten av cancercellerna. 

Cytostatika får du direkt i blodet via dropp eller som tabletter. Vanligtvis får du cytostatika några 

dagar i följd och sedan görs ett uppehåll på några veckor innan du börjar en ny behandling. 

 


